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Szakmai beszámoló 

 

Tematikus napközis program megnevezése: Művészeti tábor 

A népmesétől a népzenéig: A csillagszemű juhász 

Helyszín: (intézmény neve, címe) Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 5. 

Időpont: 2021. június 21 – 2021. június 27. 

Témamodul: Művészeti nevelés 

Táborvezető: Urgyánné Fekete Ágnes 

Segítő pedagógus: Incze Mihály 

Tanulók évfolyama: 3. évfolyam 

Fejlesztendő kompetenciák, célok, várható eredmények:  

A foglalkozások célja volt a tanulók bevezetése a mesék birodalmába, a mesékhez kapcsolódó 

különböző alkotótevékenységek végzése, új technikák megtanulása. „A csillagszemű juhász" 

c. mese feldolgozása közben nyerjenek betekintést a képzőművészet, a zene, a tánc, a 

drámajáték, a film varázslatos világába. Ismerjék meg a magyar népművészet, a népi 

díszítőművészet és a népzene jellemzőit. Ismerkedjenek a lakóhelyünk, Hajdúdorog népi 

építészetével, a paraszti életmód rejtelmeivel, a Hajdúdorogi Tájház népi örökségével.   

A mese feldolgozása közben a diákok figyeljék meg a mese szerkezeti elemeit, járták végig a 

főszereplő útját. A mesék tanulságain keresztül tapasztalják meg a különböző döntések 

hatásait és következményeit, a célok elérésének lehetőségeit. Éljék át a közös alkotás, 

produkció létrehozásának élményét. Esztétikai tudatosságuk fejlődjön. Gyakorolják és 

alkalmazzák a verbális és vizuális kommunikáció különböző formáit, technikáit.  

További célunk volt, hogy a közösségi játékok közben minél több ismeretet szerezzenek 

egymásról. A közösségi kapcsolatuk szélesedjen ki, éljék át a közös alkotás örömét. A 

fantázia, önkifejezés, nyelvhasználat fejlesztése szövegalkotáson keresztül. A megszerzett 

tudást és tapasztalatot kreatívan és szabadon, élvezettel használják fel. Zeneértő fiatalokká 

váljanak. A megfigyelés és rögzítés képessége erősödjön, tudatosuljon a tanulóknál. 

Fejlődjön a verbális és vizuális kifejező készségük és a szociális készségük a szóbeli és 

manuális tevékenységek közben. Szövegértésük, olvasási készségük és szociális 

kompetenciájuk formálódjon. Egymással türelmesebbek és megértőbbek legyenek. Alakuljon 

ki az együttműködő képességük. A napi tevékenységek közben a helyes kommunikációt 

alkalmazzák, segítőkész magatartással. 

Tartsák tiszteletben a természet törvényszerűségeit. A természeti értékekkel, hagyományokkal 

szemben elfogadó magatartást tanúsítsanak. 
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PROGRAMOK LEÍRÁSA: 

HÉTFŐ DÉLELŐTT: PROGRAMNYITÁS: A MESÉK HŐSEI 

A programot a Jégtörő című játékkal kezdtük, majd a tanulók megismerkedtek a tábor 

programjával. A csillagszemű juhász című népmese közös olvasása után megbeszéltük a mese 

cselekményét, tanulságát. Ezt követően egyénileg választott technikával tanítványaim 

lerajzolták a mese főszereplőjét. Az elkészült alkotásokból kis kiállítást rendeztünk, és a 

gyerekek értékelték egymás munkáját. 
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HÉTFŐ DÉLUTÁN: A MESE TÖRTÉNETÉNEK FELDOLGOZÁSA 

Az ebéd után időutazást tettünk, megismerkedtünk a papírszínház keletkezésével, 

alkalmazásával. Lelkesen készítették el a gyerekek a 3. a osztály modern papírszínházát és a 

mese szereplőinek bábfiguráját. Mesealkotással folytattuk foglalkozásunkat páros illetve 

csoportmunkában. A mesén alapuló történeteket a nap végén bemutatták a tanulók. 
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KEDD DÉLELŐTT:KEDVENC MESEFIGURÁM, FIRKARAJZ 

Önismeret fejlesztő játékkal kezdtük a napot, beszélgettünk a pozitív és negatív 

tulajdonságokról, a pédaképekről. Jankovics Marcell népmeséinek képi világa lekötötte a 

gyerekek figyelmét, nagy örömmel készítették el a saját maguk által tervezett, mesefilmen 

megfigyelt díszítőmotívumokat. A foglalkozást kiállítás rendezésével zártuk le. 
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KEDD DÉLUTÁN: MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁS – ISMERKEDÉS A 

HAJDÚDOROGI HAGYOMÁNYOKKAL, SEPRŰ TÁNC 

A múzeum pedagógiai foglalkozás, és az interaktív kulturális óra keretében a tanulók a 

Hajdúdorogi Tájházban megismerkedtek a helyi népi építészettel, népzenével és a paraszti 

életmóddal. A napot seprűs tánccal és sok nevetéssel zártuk. 
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SZERDA DÉLELŐTT: NEMEZELÉS, JELMEZTERVEZÉS 

A nemezelés technikáját népi iparművész segítségével sajátították el a gyerekek, aki 

ismertette az ősi technika eredetét, felhasználási lehetőségeit. A tarisznya szabásával, 

varrásával, a zsinór rögzítésével fejeztük be a délelőtti foglalkozást. 
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SZERDA DÉLUTÁN: KVÍZJÁTÉK 

A gyerekek csoportokban dolgoztak. Kvízkérdéseket állítottak össze a többiek számára a 

mesék és a héten tanultak alapján, a feladatok között volt mesealkotás, hangszeres feladat, 

táncbemutató. 
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SZERDA:KIMOZDULÁS - KIRÁNDULÁS HORTOBÁGYRA 

SZERDA DÉLELŐTT: 

A kirándulásunk során megfigyeltük a Hortobágyi Nemzeti Park természeti adottságait. 

Délelőtt a Hortobágyi Vadasparkot látogattuk meg. A látványetetést követően megnéztük a 

civilizáció térhódítása miatt a területről kiszorított állatfajokat, a nádi farkast, vadlovat, 

pelikánt és a védett területen ma is élő vadállatokat.  

 

  

           

 

SZERDA DÉLUTÁN: 

Délután betekintést tettünk a Hortobágy állatvilágába, a hortobágyi halastavak Közép-Európa 

egyik legnagyobb halastórendszerét alkotják, amelyek a tógazdasági hasznosítás mellett 

változatos és gazdag élővilágot rejtenek. A kisvasúttal kellemesen utaztunk a Kondás-tavi 

végállomásra, ahol rövid séta után megfigyelhettük a halastó madárvilágát. 
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PÉNTEK DÉLELŐTT: KÉSZÜLŐDÉS AZ ELŐADÁSRA 

A gyerekek a jelmezeket, a kellékeket előkészítették, dekorálták a táblát a mese helyszíneinek 

megfelelően. A kiválasztott szereplők a mese szövegét tanulták, gyakorolták, próbálták az 

egyes jelenetket. Természetesen a szünetekben nem maradhatott el a játék! 
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PÉNTEK DÉLUTÁN: A HÉT LEZÁRÁSA- ELŐADÁS, JÁTÉK 

Délután megcsodálhattuk a héten feldolgozott, „A csillagszemű juhász” című népmese 

előadását. Majd értékeltük a tábor munkáját és kötetlen beszélgetéssel, játékkal zártuk a hetet. 
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Tapasztalatok, összegzés: 

A gyerekek és a szülők nagyon várták a Csodaszarvas tábort, hiszen maradandó élvényekkel 

lettek gazdagabbak a két évvel ezelőtt megszervezett és megtartott tábor után. Kollégámmal 

mindent megtettünk, hogy felejthetetlen élményekkel térjenek haza diákjaink ebben az évben 

is. 

A tanulók „A csillagszemű juhász” című mese segítségével játékosan felfedezték a mese 

történetének alkotóelemeit, a főszereplő és a cselekmény kapcsolatát. A történet tanulságain 

keresztül megtapasztalták a különböző döntések hatásait és következményeit, a célok 

elérésének lehetőségeit. 

Ismereteik bővültek a magyar népművészet, néptánc, népi díszítőművészet és népzene 

legfontosabb jellemzőiről. Új szavakat, kifejezéseket, fogalmakat ismertek meg. Megfigyelték 

a lakóhelyünk, Hajdúdorog népi építészetét, a paraszti életmód rejtelmeit, a Hajdúdorogi 

Tájház népi örökségét.  Új képzőművészeti technika, a nemezelés alaplépéseit is sikerült 

megtanulnunk népi iparművész vezetésével. Gyarapodtak a természettel kapcsolatos 

ismereteik. 

A játékok és tevékenységek megvalósítása során komplex képességfejlesztés valósult meg. 

Fejlődött a gyerekek verbális, nonverbális és vizuális kifejező készsége és a szociális készsége 

a szóbeli és a manuális tevékenységek közben. Erősödött a figyelem koncentrációjuk, az 

emlékezetük az ismeretek felidézésével. Alakult a kommunikációs képességük. Az értelmi 

képességek közül a figyelmük, az emlékezetük, a fantáziájuk, a képzeletük, a mesetudatuk 

fejlődött. Elsajátították a fogalomalkotást, következtetések levonását, a lényegkiemelést.  

Lehetőségük volt az érzelmi kifejező készségük fejlesztésére. A gyerekek közösségi 

kapcsolatai kiszélesedtek, új barátságok alakultak ki, jobban megismerhették egymást. 

Együttműködőbbek lettek egymással, fejlődött önismeretük, emberismeretük, kialakult 

közöttük a kölcsönös tiszteletadás, átélhették a közös alkotás örömét. 

Pozitív viszony alakult ki a természethez és a magyar népművészet különböző formáihoz, 

értékeihez. 

Megvalósult a kommunikációs kultúrára és médiahasználatra nevelés, illetve a testi-lelki 

egészségre nevelés. 

 

 

 

 


